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VARLIĞINIZ VE DESTEĞİNİZ 
EN BÜYÜK ENERJİMİZDİR

26. Dönemin 2. Haber Bülteninde sizlerle 
tekrar beraberiz. Olumlu dönüşleriniz 
için teşekkür ederiz. Varlığınız ve deste-

ğiniz bizim en büyük enerjimizdir. 

Yayınladığımız ilk bültenimizden bu yana bir ay 
geçti. Gündem hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm 
ekibimizle birlikte Odamızı ve mesleğimizi geleceğe 
taşımak, projelerimizi hayata geçirmek, tarafımıza 
iletilen problemleri çözmek için çalışmaya, üretmeye, 
yanlışlıklarla mücadele etmeye ve en önemlisi se-
çimde söz verdiğimiz gibi birlikte yönetmeye devam 
ediyoruz. Çalışmalarımızı sadece ulusal değil ulus-
lararası düzeyde sürdürmeye, bilgi birikimlerimizi 
Odamıza aktarmaya devam ediyoruz.

İtalya-Palermo’da yapılan IEEE MELECON 2022 Kon-
feransına davetli konuşmacı olarak katıldım ve Akıllı 
Şebekelerde Büyük Veri, Siber Güvenlik ve Mahre-
miyet konularında katılımcılara bir konuşma yaptım. 
Akıllı şebekeler, dünyada en hızlı gelişen alanlardan 
birisi artık. Sadece elektrik ve güç sistemlerinin 
dijitalleşmesi artık en üst düzeyde konuşuluyor, 
tartışılıyor ve sonuçta ürüne, teknolojiye, inovasyo-
na, çözüme, yayına ve patente 
dönüştürülüyor. Çalışmalar ve 
uygulamalar hızla artıyor.

Web of Science verilerine göre 
sadece 2022’de akıllı şebeke-
ler konusunda yapılan yayın 
sayısı 60.760’tır (2020’de bu 
sayı 20.250). Akıllı şebekelerde 
büyük veri kullanımı konusun-
da yapılan yayın sayısı 1907 
(2020’de bu sayı 466), siber 
güvenlik alanında yapılan 
çalışma sayısı 2.163 (2020’de 
bu sayı 753), mahremiyet ko-
nusunda yapılan yayın sayısı 
ise 2.151’dir (2020’de bu sayı 
820). Her üç alanı da içine alan 
yayın sayısı ise 326’dır. Bun-

lara ilave olarak, akıllı şebekeler konusunda sadece 
IEEE'nin yayımladığı ve üzerinde çalıştığı 100’den 
fazla IEEE standardı mevcuttur. Kısaca özetleyecek 
olursak, akıllı şebekeler konusunda dünyada büyük 
ve hızlı bir gelişme, ilerleme, çalışma ve iyi uygulama-
lar vardır. 

Ülkemizde son dönemde elektrik şebekelerinin 
akıllandırılması, enerji üretiminin artırılması, yeni-
lenebilir enerji üretimine destek verilmesi, enerji 
verimliliğine odaklanma,  verilen hizmetlerin ve 
yapılan tasarımların yeşil mutabakata uygunluğu gibi 
konular, üzerinde tartışılan konulardır. Bu konuda 
meslek odası olarak çalışmalarımız ve düzenlediği-
miz etkinlikler devam etmektedir. Odamız için yeni 
meslek alanları oluşturma çalışmalarımıza hız verdik. 
Mayıs ayında yapmış olduğumuz ulusal çalıştayın 
sonuç bildirgesini de tamamladık, meslektaşlarımıza 
duyurduk ve kamuoyu ile paylaştık. 27-29 Haziran 
2022 tarihinde Ankara Şubemizin de desteklediği 
IEEE Uluslararası Akıllı Şebekeler Konferansı'nı İstan-
bul’da yaptık. Dünyada tartışılan konuları ülkemize, 
Odamıza ve meslektaşlarımıza aktarmaya devam 
ediyoruz. 

Oda faaliyetlerimizi sürdürme-
nin, geliştirmenin ve iyileştir-
menin yanında diğer faaliyet-
lerimizi de ihmal etmiyoruz. 
Başkent EDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Gültekin’i 
ziyaret edip, Yüksek Gerilim 
İşletme Sorumluluğu, mesleki 
denetimler, SMM üyelerimi-
zin yaşadığı sorunlar ve bu 
sorunların çözümüne yönelik 
görüş alışverişinde bulunduk. 
Ortak çözümler geliştirilmesi 
konusunda görüşmelerimiz 
sürüyor. BaşkentGaz ile gö-
rüşmelerimiz devam ediyor 
ve meslektaşlarımıza yeni iş 
alanları açılması, denetimlerin 
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rikli Araçlar ve 
Şarj Altyapısı 
gibi güncel ko-
nularda seçkin 
konuşmacılarla 
üyelerimizi 
seminerlerde 
buluşturuyo-
ruz. EMO Genç 
ailemizi bü-
yütüyoruz. 
Üniversitele-
rimiz ile yeni 
protokoller 
imzalamak, 
ortak çalışma-
lar yapmak ve 
mesleğimizin 

sorunlarını çözmek için işbirliklerimizi 
arttırıyoruz.

Bu dönem yaptığımız en önemli işler-
den birisi de 3600 Ek Gösterge kapsa-
mına başlangıçta alınmayan meslek 
grubu içerisine mühendislerimizin de 
eklenmesi için mücadele ettik. Mes-
lektaşlarımızın hakkını savunduk. Bu 
kapsamda, ilgili birimlerle görüşmeler 
yaptık, girişimlerde bulunduk ve kamu-
oyu açıklaması yayımladık. Artık mü-
hendisler de bu gruba alındı ve emekli 
aylığı ile emekli ikramiyesi, istediğimiz 
ve beklediğimiz düzeyde olmasa da 
sonuçta bir miktar artırıldı. Enflasyonun 
üzerinde zam yapılacağı açıklamaları 
yapılabiliyor artık.

Son olarak, tekrar belirtmekte fayda 
görüyorum. Tüm üyelerimizin varlığı ve 

desteği bizim için çok önemlidir. Görüş ve önerileri-
nize önem veriyoruz. Sizlere Odamız, hizmetlerimiz 
ve çalışanlarımız ile ilgili görüş sorduk. Geri bildirim-
ler için teşekkür ederiz. Bu kapsamda, hizmet kali-
temizi artırmak için çalışıyoruz. Size söz verdiğimiz 
gibi Şubemizi Birlikte Yönetiyoruz. Görüşleriniz, geri 
bildirimleriniz ve eleştirileriniz bizler için çok önemli-
dir. Çözüm için buradayız. 

Şubemizin saygınlığını, etkinliğini ve üye sayısını 
artırma çalışmalarımızı ve sizlere söz verdiğimiz 
projelerimizi, desteğinizle hayata geçirmeye devam 
ediyoruz. Engellere, olumsuzluklara, yaşanan sıkıntı-
lara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Leonardo da Vinci’nin dediği gibi “Engeller bizi durdu-
ramaz, her bir engel kararlılığımızı daha da güçlendi-
rir!” 

artırılması ve karşılaşılan problemlere ortak 
çözümler geliştirilmesi konusunda görüşme-
ler sürüyor. Ankara Kent Konseyi Çevre ve 
İklim Meclisinde, iklim değişikliği başta olmak 
üzere suyu ve doğayı korumaya yönelik pek 
çok farkındalık çalışması yürüten Çevre ve Sıfır 
Atık Grubu başta olmak üzere birçok bileşen 
olarak etkinliklere katılım sağladık. YK üyesi 
bir arkadaşımız Çevre ve İklim Meclisi Yürüt-
me Kurulu'na seçildi. Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 14. Bitirme Projeleri 
Sergisi’nde genç meslektaşlarımızın sergisine 
katıldık, projelerini görme fırsatı bulduk. EMO 
Erzurum İl Temsilciliği'ni ziyaret ettik. Tekno-
park Ankara'da düzenlenen Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Konferansı’na katılım sağladık 
ve havacılık elektroniği  gibi yeni meslek alanı 
açılması ile ilgili görüşlerimizi konferansın açılı-
şında yaptığımız konuş-
mayla katılımcılarla 
paylaştık. Ankara’da 
yaşanan aşırı yağış 
nedeniyle meydana 
gelen su baskınlarında 
meslektaşlarımız ve 
sektörümüzün yaşa-
dığı zararları yerinde 
görmek üzere İvedik 
Organize Sanayi Böl-
gesi'nde incelemeler-
de bulunduk.

EMO Ankara Şubesi'n-
de webinarlarımız sü-
rüyor, MİSEM eğitim-
lerimiz devam ediyor. 
Güneş Enerji Sistem-
lerinde Solar İnvertör 
Seçimi, Güneş Enerjisi 
Panelleri Temel Eğitimi, Enerji Hukuku Eğitimi, Elekt-


